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  Sveiciens jaunajā “lasīšanas gadā” visiem, kuri priecājas par jaunām grāmatām – esam droši, ka 
grāmatmīļi mīt visos Latvijas reģionos un visās bibliotēkās! 
Ir taču tā, ka pēc tradicionālā janvāra ieskrējiena un atskaišu gatavošanas esam pelnījuši no jauna, vismaz 
periodiski, ienirt saistošu grāmatu pasaulē? Jaunu grāmatu birums divos mēnešos ir iespaidīgs, vienīgā 
problēma – ko no tā izvēlēties, jo katrā numurā varam iekļaut tikai nedaudz. Tomēr par spīti izvēles 
pārbagātībai “Literatūras ceļveža” veidotāji centušies, lai arī šī gada pirmais numurs saturiskajā aspektā 
būtu daudzveidīgs un jūsu uzmanības vērts. 
Janvārī atskatījāmies uz mūsu izdevuma diviem pastāvēšanas gadiem; šo gadskārtu atzīmējām, 
izvērtējot attiecīgajā laikposmā paveikto. Atgriezeniskā saite allaž ir svarīga, jo jāzina, vai darbs nenorit 
tukšgaitā. Noticēt, ka “Literatūras ceļvedis” ir vajadzīgs un gaidīts Latvijas bibliotēkās, un saprast, kādā 
virzienā strādāt, lai tā saturs taptu vēl pilnvērtīgāks, mums palīdzējāt tieši jūs – bibliotekāri! Liels paldies 
ikvienam no 260 kolēģiem (pārsvarā no publiskajām un izglītības iestāžu bibliotēkām), kuri veltīja savu 
laiku un godprātīgi aizpildīja atbildes uz mūsu sagatavotajiem anketas jautājumiem! Paldies jums par 
labiem vārdiem, radošiem ieteikumiem un kritiskiem vērtējumiem. Daļu no jūsu rosinātā esam sākuši jau 
iedzīvināt, par pārējo – domāsim nākotnē. 
Pamatojoties uz jūsu sniegtajām atbildēm, ir sagatavota prezentācija, ar kuru krājuma veidošanas 
speciālisti un citi interesenti tiks iepazīstināti kādā no tuvākajiem semināriem. Iepriecina atbildes, kuras 
liecina, ka lielākajā daļā bibliotēku tiek piedāvātas iespējas iepazīties ar izdevumu “Literatūras ceļvedis” arī 
lasītājiem – veidu un kanālu, kā darīt zināmu par labām grāmatām, nekad nevar būt par daudz. Vairāki 
respondenti izteica viedokli, ka vēlētos izlasīt savu kolēģu – citu bibliotekāru – ieteikumus, jo viņiem 
uzticas vairāk nekā akadēmiskajiem ekspertiem. Tajā pašā laikā vairāk nekā 20 anketās lasāma atbilde, 
ka bibliotekāri paši būtu gatavi ieteikt savus literāros atklājumus citiem kolēģiem, uzrakstot savu 
vērtējumu un publicējot to mūsu izdevumā. Domājams, tas būtu interesants akcents satura pilnveidošanā, 
kas padarītu izdevumu krāsaināku un vairotu tā popularitāti, tādēļ atkārtoti aicinām bibliotekārus, kuri ir 
gatavi publicēt savus grāmatu ieteikumus, sazināties ar “Literatūras ceļveža” veidotājiem par sadarbības 
iespējām, rakstot uz e-pastu anda.saldovere@lnb.lv. Esam pārliecināti, ka tādējādi atradīsim optimālāko 
kopdarbības modeli. Palīdzēsim gan savai bibliotēkai, gan citiem kolēģiem izdarīt pareizāko grāmatu 
izvēli! 
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Maija Bumbiere: 
 
Kosteņecka, Marina. Mans XX gadsimts. Rīga : Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, 
2019. 284 lpp. ISBN 9789934861444. 
 
Grāmata “Mans XX gadsimts” veidota kā Marinas Kosteņeckas dialogs “Skype” platformā ar 
Georgu Stražnovu. Kā autore izsakās pēdējā grāmatas vēstulē: “Grāmata tapa divos mēnešos – 
fiksēt savus dialogus sākām 2017. gada 14. jūnijā un beidzam šodien, šī paša gada 31. augustā. 
Visu šo laiku tu mani uzrunāji no savas lauku mājas Kurzemes piekrastes Plieņciemā un es tev 
atbildēju no sava Purvciema – Rīgas “guļamrajona””. Kādā no grāmatas lapaspusēm 
Kosteņecka šo darbu nosauc par “grēksūdzi”, kas patiesi aizved mūs notikumiem bagātā 
autores dzīves gājuma apskatā 20. gadsimta ietvaros. Apskats papildināts ar visnotaļ trāpīgiem 
Georga Stražnova komentāriem un pastarpināti – ar spilgtiem dzīves notikumiem, piemēram, 
Rīgas barikāžu norisēm 1991. gadā. 
Kosteņecka atklāj dažnedažādus notikumus, kas nereti izrādījušies kā pagrieziena punkti 
profesionālajā sfērā un personīgajā izaugsmē, aptverot laiku no atsevišķiem bērnības mirkļiem, 
medicīnas studijām, autores kā rakstnieces tapšanas priviliģētajām iespējām kā Rakstnieku 
Savienības biedrei, žurnālistei, redaktorei, deputātei, darbība Tautas frontē, nozīmīgas dzīves 
satikšanās iespējas, piemēram, Indijā ar Rāmkrišnas Kultūras institūta direktoru Svami 
Lokešvaranandu, iepazīšanās ar dzejnieces Marinas Cvetajevas māsu Anastasiju Ivanovnu, un 
vēl, un vēl, un vēl (šis pavisam noteikti nav viss, ko lasītājs uzzinās). Tiek minēti arī braucieni uz 
Maskavu rakstnieces statusā un vēlāk, jau pārstāvot PSRS Augstāko padomi Kremlī. Būtiski 
atzīmēt, ka darbā jo spilgti tiek norādīts, cik nozīmīgas tolaik bija Dzejas dienas, un ar kādu 
vērienu tās izpaudās. 
Visā grāmatas tekstā spilgti atspoguļojas autores drosme, līdzcietība un zinātkāre. Piemēram, 
situācijā, kad Kosteņecka nonāca Černobiļā tās kodolkatastrofas seku likvidēšanas laikā. 
Iedvesmas meklējumos autore savulaik devās pat uz tālo Čukotku! Viņas aktivitāte iepriecināja 
ne vienu vien Mazirbes skolas audzēkni, atbildot uz vēstulēm, kas tika adresētas to lolotajām 
ābelēm; autores nonākšana Kalupes internātskolā vēlāk deva iespēju tās audzēkņiem tikt pie 
jaunām rotaļlietām, saldumiem, sporta inventāra un ne tikai. 
Lai arī darbs ir piesātināts ar vēsturiskiem un politiskiem notikumiem līdz pat Latvijas 
Republikas neatkarības atjaunošanai, tomēr, to lasot, mēs varam nokļūt arī pavisam ikdienišķā 
lauku dzīves idillē, kur tādi “parasti” ēdieni kā žāvēta gaļa un lauku piens var izrādīties tīrā 
eksotika vai bērnības nostalģija lielākai daļai mūsdienu lasītāju. 
Grāmata būs interesanta ne tikai tiem, kas ar Kosteņeckas daiļradi jau ir pazīstami, bet arī tiem, 
kam ar autori šī būs tikai pirmā tikšanās reize – bet, pavisam iespējams, ne pēdējā. 
 
https://www.manabiblioteka.lv/projekti/mans-xx-gadsimts-2019 
 
https://www.bib.eu/lv/jaunumi/date/2019/11/01/tiek-izdots-marinas-kosteneckas-atminu-krajums-mans-xx-gadsimts 
 
https://www.la.lv/unikals-latviesu-tautas-garigais-portrets-iznak-marinas-kosteneckas-atminu-krajums 
 
Atslēgvārdi:  
dzīvesstāsts; biogrāfija; intervijas; Latvijas krievu rakstnieki; padomju Latvija 

 

https://www.manabiblioteka.lv/projekti/mans-xx-gadsimts-2019
https://www.bib.eu/lv/jaunumi/date/2019/11/01/tiek-izdots-marinas-kosteneckas-atminu-krajums-mans-xx-gadsimts
https://www.la.lv/unikals-latviesu-tautas-garigais-portrets-iznak-marinas-kosteneckas-atminu-krajums


 
 

 

Anna Freiberga: 
 
Slišāne, Annele. #100 deči Latvijai. Rīga : Anneles zeme, 2018. 1 sējums (nenumurētas 
lapas). ISBN 9789934196843. 
 
Tekstilmākslinieces Anneles Slišānes grāmata “#100 deči Latvijai” iznāca 2018. gadā un bija daļa 
no viņas personīgā veltījuma Latvijai valsts simtgades svinībās. Izdevums sagatavots unikāla 
mākslinieces projekta ietvaros, kura laikā stellēs tika darināti arī simts neparasti deči – to 
izgatavošanai izmantoti dabai draudzīgi materiāli. Deču aušana sākta jau 2016. gadā, kopumā 
aizņemot aptuveni simts nedēļas. Slišānes grāmatā iekļautas simts kvalitatīvas šo tekstilmākslas 
darbu fotogrāfijas, kā arī unikālais katra deča vēstījums latgaliešu vai latviešu valodā. Katrs 
tekstilmākslas darbs ir unikāls, tāpēc ikvienam no tiem piešķirts nosaukums – atbilstoši tā 
tapšanas idejai, kas iever gan izgatavošanas materiālu, gan krāsu gammu, piemēram, “Kārklu 
miza”, Gaismu virtenes”, “Sasmalcināts papīrs” vai “Plastmasas maisiņi”. 
Grāmata spēs aizraut ne vien tekstilmākslas un kultūras pazinējus, bet būs saistoša arī jebkuram 
citam interesentam, jo deču stāstos nolasāmas gan atmiņas, gan pasaules vērojumi, gan tradīcijas 
un vērtības. Latgaliešu valodas izmantošana piešķir grāmatai īpašu burvību, un iedziļinoties to 
spēs saprast arī latgaliešu valodas nezinātājs. 
 
https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/maksla/lietiska-maksla/100-deci-latvijai.html 
 
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/tautas-maksla/tapusi-ipasa-davana-valsts-simtgade--100-deci-latvijai.a294356 
 
Atslēgvārdi:  
tekstilmāksla; Latvijas simtgade; Latgales kultūrvēsturiskais mantojums 

 
 

 

Neibarte, Sarmīte. Zum, zum, dzejniek! Rīga : Pētergailis, 2019. 328 lpp. ISBN 9789984334950. 
 

“Nāve cilvēkam, kas to saprot, ir nemirstība. Aivars nebija no šīs pasaules, un tomēr šai pasaulei 
viņa pietrūkst. Arī man.” (Arvīds Ulme) 
2019. gada rudenī izdevniecības “Pētergailis” paspārnē iznākusi dzejniekam Aivaram Neibartam 
jeb Ņurbulim veltīta grāmata “Zum, zum, dzejniek!”, ko sastādījusi dzejnieka sieva Sarmīte 
Neibarte. Krājumā iekļauti vairāk nekā 60 dzejniekam veltīti teksti, kuros Neibarta draugi un 
laikabiedri dalās savās atmiņās un vērojumos par viņu, rādot Neibartu mazliet citādā gaismā, 
nekā viņš bijis zināms lielākajai daļai Latvijas sabiedrības. Savās pārdomās dalījies gan 
literatūrkritiķis Guntis Berelis, gan politiķis Dainis Īvāns, gan dzejnieks Māris Salējs un citas 
Latvijas kultūrtelpā pazīstamas personības. Grāmatā atrodami arī paša Neibarta radītie teksti, 
sarakste un sarunas. Izdevumā iekļautas vairākas Neibarta fotogrāfijas un nozīmīgākie fakti par 
dzejnieka dzīvi un daiļradi. 
Neibarta dzeja apkopota astoņos dzejas krājumos, no kuriem puse ir veltīta tieši bērnu dzejai. 
Viņa dzejai raksturīgs tēlains un māksliniecisks pasaules vērojums, kas nereti ietērpts 
savdabīgos vārdu un teikumu virknējumos, savijoties mitoloģiskā fantāzijā. Lai arī Neibarta vairs 
nav starp dzīvajiem, šī grāmata ļauj vēlreiz iepazīt neparasto dzejnieku un viņa pasauli caur 
līdzcilvēku vērojumiem. 
 
http://literatura.lv/lv/person/Aivars-Neibarts/871925 
 
https://issuu.com/petergailis/docs/zum_zum_fragments_ar_bildi 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xQh02TrMJpA 
 
Atslēgvārdi:  
latviešu literatūra; atmiņu stāsti; Aivars Neibarts 

https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/maksla/lietiska-maksla/100-deci-latvijai.html
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/tautas-maksla/tapusi-ipasa-davana-valsts-simtgade--100-deci-latvijai.a294356
http://literatura.lv/lv/person/Aivars-Neibarts/871925
https://issuu.com/petergailis/docs/zum_zum_fragments_ar_bildi
https://www.youtube.com/watch?v=xQh02TrMJpA


 
 
 

 

Undīne Kalniņa: 
 
 

Krilova, Gunita. Driftā tikai lēdijas. Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. 239 lpp. ISBN 9789934083655. 
 
 

Gada nogalē izdots jaunas rakstnieces Gunitas Krilovas pirmais romāns. Pirms tam autore 
rakstījusi blogu par aktuālajām problēmām mūsdienu sieviešu dzīvē. Šī bloga ierakstos arī 
balstīts viņas romāns par trim draudzenēm, kas nesen sasniegušas 30 gadu slieksni. 
Una ir māte 12 gadus vecai meitai, sieva vīram, kuram ir problēmas ar darbu, un ministrijas 
darbiniece. Sintija ir mamma četrgadīgai meitai un pirmklasniekam, sieva arhitektam un 
strādā farmācijas uzņēmumā. Lindas dzīvesbiedrs ir biznesmenis, un viņa jau vairākus gadus 
nestrādā. Tiekoties vai sarakstoties, draudzenes dalās jaunākajos savas dzīves notikumos, 
atbalsta viena otru, mēģina palīdzēt grūtos brīžos un priecājas, kad viss ir kārtībā. Lai gan 
kārtībā bieži vien nav nekas – ne attiecības ar bērniem un laulāto, ne darbā, ne ar veselību un 
vecākiem, pat ne ar svaru… Romāna varones nereti spriež, kā mainījusies dzīve un sabiedrība, 
un domā, vai kaut kas dzīvē vispār var būt ideāls, kā visu paspēt un kā izturēt smago 
pienākumu nastu. 
Romāna notikumi risinās Latvijā no jūlija līdz Jaunā gada sagaidīšanai, autores atveidotie 
varoņi ir reālistiski un saskaras ar daudziem atpazīstamām problēmām un notikumiem, kuri 
veicina identificēšanos ar grāmatas varoņiem. Brīžos, kad gribas atpūsties no ikdienas 
steigas, paskatīties uz pazīstamām situācijām no malas un apjaust, ka tādas piedzīvo arī citi, 
šis romāns būs īsti piemērots. 
 
Madaras Freivaldes viedoklis: 
 
Lasot romānu, laiks paiet nemanot, jo nemitīgi ir intriga – vai Una būs stingra savā nostājā 
attiecībā pret vīru, vai Sintija ļausies jaunām un sen aizmirstām emocijām, un vai Linda spēs 
kļūt patstāvīga un pieņemt svarīgus lēmumus savā dzīvē. Teju ikviena sieviete katrā no šīm 
dāmām var saskatīt sevi kādā konkrētā dzīves posmā. Vieglāk ir paskatīties uz citu dzīves 
kļūdām un neveiksmēm, nekā atzīt savas. Ļaujoties draudzeņu piedzīvojumiem, ir iespēja gan 
smieties, gan just līdzi, gan pārdomāt, cik daudz mēs varam stāstīt apkārtējiem. Brīdī, kad tu 
apstājies un paskaties uz sevi no malas, ātri vien spēsi saprast, kā rīkoties. Tieši tā arī izdarīja 
šī romāna varones, un grāmatas noslēgumā atklāsies, ka mirkļa lēmumi ne vienmēr ir 
pareizie. Vai varbūt tomēr ir? 
Autores debijas romāns izlasāms ļoti ātri, un rodas vēlme uzzināt, kā draudzeņu dzīves 
attīstās turpmāk, taču šobrīd ir pieejama tikai šī grāmata – ar cerību, ka autore uzrakstīs 
turpinājumu. 
 
http://lalksne.blogspot.com/2019/12/gunita-krilova-drifta-tikai-ledijas.html 
 
https://www.mammamuntetiem.lv/articles/45918/romans-ka-draudzigs-apskaviens-drifta-tikai-ledijas 
 
Atslēgvārdi:  
latviešu romāni; attiecības; sievietes; ģimene 

 

http://lalksne.blogspot.com/2019/12/gunita-krilova-drifta-tikai-ledijas.html
https://www.mammamuntetiem.lv/articles/45918/romans-ka-draudzigs-apskaviens-drifta-tikai-ledijas


 
 
 

 

Estere Kalks-Ķere: 
 
Horsts, Džorns Ljērs. Medību suņi. Rīga : Jumava, 2018. 270 lpp. ISBN 9789934203060. 
 
Jaunā grāmata “Medību suņi” ir otrs rakstnieka Džorna Ljēra Horsta latviski tulkotais 
kriminālromāns (pagājušā gada sākumā lasītājiem bija iespēja iepazīties ar romānu “Ziemā 
slēgts”). Kaut gan “Medību suņi” ir jau astotā rakstnieka grāmata romānu sērijā par policistu 
Viljamu Vistingu, lasītājs romānu var baudīt, nepārzinot sērijā iepriekš aprakstītos notikumus, jo 
grāmatu iespējams lasīt kā autonomu darbu. Horsts romānā nepārtraukti maina skatapunktu no 
detektīva Vistinga uz viņa meitas, žurnālistes Laines, pozīciju, portretējot gan meitas un tēva, 
gan mediju un policijas attiecības. Sižets visai tradicionāls: romāna centrā izvirzīta pirms 17 
gadiem notikusi jaunas sievietes slepkavība, tiek iegūti jauni pierādījumi, lai lietu izskatītu vēlreiz, 
savukārt atbildīgais policijas inspektors Vistings uz izmeklēšanas laiku tiek atstādināts no 
darba. Tādējādi Horsts ļauj ielūkoties apgrieztā situācijā, kad apsūdzētā krēslā sēž pats 
inspektors. Kaut gan priekšplānā ir konkrēta slepkavība, tajā pašā laikā pēdas pakāpeniski 
savijas ar vēl diviem noziegumiem. Grāmatā jau no paša sākuma noris spraiga darbība, kas 
lasītāju ierauj noslēpumu un viltību virpulī. Var just, ka autors darbojas sev zināmā lauciņā, 
detalizēti un reāli aprakstot policijas darbu un izmeklēšanas gaitu, kā arī prasmīgi uzturot intrigu 
un tādējādi radot lielisku lasāmvielu detektīvu mīļotājiem. 
 
https://www.tvnet.lv/6483483/jumava-izdod-jaunu-detektivu-medibu-suni 
 
Atslēgvārdi:  
skandināvu kriminālromāni 

https://www.tvnet.lv/6483483/jumava-izdod-jaunu-detektivu-medibu-suni


Iesaka blogere Līva Alksne: 

 

 

Rukšāne, Dace. Krieva āda. Rīga : Dienas Grāmata, 2020. 224 lpp. ISBN 9789934546990. 
 
Latviešu lasītājam Daces Rukšānes vārds jau labi zināms. Šoreiz rakstniece ķērusies klāt 
vēsturiskās prozas žanram un caur diviem cilvēkiem – māti un meitu – parādījusi ne tikai 20. 
gadsimta 50.–60. gadu ikdienas dzīves realitāti, bet arī dažādā gaismā atklājusi cilvēcisko 
attiecību veidošanās motīvus. Vienlaikus tas ir arī veltījums divām paaudzēm – gan tiem, kuri 
savu jaunību piedzīvojuši starpkaru laikā, gan pēc Otrā pasaules kara (vai tā laikā) dzimušajiem, 
kuri par brīvo Latviju zina tikai no pusvārdiem vai noskārstiem stāstiem, noklusētām lietām vai 
paslepšus uzzināto. 
Māte Emīlija allaž dzenas pēc kaut kā vēl neesoša. Viņa šķendējas par savu dzīvi laukos, bet 
nepadodas un beigu beigās atrod ceļu prom no pašai derdzīgā. Kas par to, ka ceļu uz sava 
vecākā bērna sirdi viņa tā arī īsti nav atradusi? Arī attiecības ar jaunākajiem bērniem ir mūsdienu 
jaunās mātes acīm visai savdabīgas, taču jāpieņem, ka tās nosaka apkārt valdošais laikmets un 
ikdienas sadzīves īpatnības. 
Meita Meldra ir savas mātes dzīves vērotāja, pa daļai arī līdzdalībniece. Taču abu dzīves nevis 
savijas ciešā kopīgā ģimenes mezglā, bet rit paralēli – kā tramvaja vagoni, kas lāgiem 
pieturvietās sastopas uz blakus sliedēm, bet tālāk aizbrauc katrs savā virzienā. 
Romānā gana daudz izzinošu vēsturisku detaļu – “blats”, rindas, Liepājas pārkrievošana, bērni 
“silītēs”, no kaut kur sadabūtiem vai “nospertiem” materiāliem celtas ģimenes mājas, cenšoties 
ievērot “augšu” noteiktos standartus un atļauto, labākas vietas un dzīves meklējumi, tiekšanās 
pēc vēl neesošā… ētiskas dilemmas ietvaros. Vienlaikus tas ir stāsts arī par mīlestību 
visdažādākajās tās izpausmēs, atveidojot tās izplešanos vairākos virzienos vienlaikus. Gluži kā 
dzīvē. Tīra un godīga mīlestība, niansēti skarta seksuālā vardarbība, aprēķina laulības un 
sadzīvošana, kaislīgi slepenie sakari, cerības, ieguvumi un zaudējumi. Ārkārtīgi piepildīts un 
pilnmiesīgs darbs neticami nelielā apjomā. 
 
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/daces-ruksanes-krieva-ada--romans-gandriz-visam-manam.a345612 
 
https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/tu-man-zem-adas.-daces-ruksanes-romana-_krieva-ada_-recenzija-14234380 
 
https://www.youtube.com/watch?v=b0QdSO13Bfs 
 
Atslēgvārdi:  
latviešu romāni 

 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/daces-ruksanes-krieva-ada--romans-gandriz-visam-manam.a345612
https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/tu-man-zem-adas.-daces-ruksanes-romana-_krieva-ada_-recenzija-14234380
https://www.youtube.com/watch?v=b0QdSO13Bfs


 

 

Gaile, Inga. Skaistās. Rīga : Dienas Grāmata, 2019. 184 lpp. ISBN 9789934546976. 
 
Jau ar otro romānu dzejniece Inga Gaile turpina “rokas ievingrināšanu” prozas žanrā. Jaunākais 
Gailes romāns “Skaistās” nosacīti uzskatāms par autores pirmā romāna “Stikli” turpinājumu. 
Romāns “Stikli” (2016), kā vairumam zināms, iznāca apgāda “Dienas Grāmata” vēsturisko 
romānu sērijā “Mēs. Latvija. XX gadsimts”. Tajā jau iepazītās galvenās personas lasītājs sastop 
arī jaunajā romānā – autore ļauj šiem tēliem dzīvot tālāk, slīgt ārprātā, novecot vai arī… nogrimt 
pašanalīzē. Taču “Skaistās” spēj dzīvot arī savu dzīvi, ārpus “Stikliem”. To, kas notiek ar romāna 
tēliem, gan nevarētu saukt par dzīvi. Drīzāk tā ir izdzīvošana vairāku gadu desmitu garumā. Tā ir 
sadzīvošana ar dažādām pašu iegūtām vai apkārtējo ārējo apstākļu uzspiestām traumām. 
Otrā pasaules kara zvērību sekas ķēdītē pamazām aizved lasītāju līdz mūsdienām un parāda 
dažādos veidus, kā cilvēki mēģina tikt galā ar pārestībām un traumām, kā cenšas tikt galā paši 
ar sevi. Skaistumam vajadzētu būt kā garantētas laimes solījumam, dažām sievietēm skaistums 
ir arī glābiņš caur ciešanām. Tās, kurām “skaistuma nebija”, uz glābšanos, kaut caur netīkamiem 
darbiem, nevarēja pat cerēt. Lasītājs pats var izlemt, vai skaistums ir bijis šo romāna varoņu 
glābiņš vai posts. 
Romānā “Stikli” nav vienkāršu un plakanu tēlu. To ir ārkārtīgi daudz, brīžiem pat traucējoši 
daudz, taču visi tēli ir daudziem robiem izvagoti. Kāpēc robiem, nevis daudzšķautņaini, kā bieži 
mēdz teikt par tēliem un cilvēkiem? Tāpēc, ka Gailes izrakstītos varoņus dzīve situsi 
visdažādākajos veidos, atstājot rētas un bojājumus, nevis palīdzot tiem izcelties pāri 
ikdienišķajam. Pārējās atbildes uz šo un citiem jautājumiem romāna rindās iesaku meklēt 
pašiem. 
 
https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/vinas-ir-skaistas.-ingas-gailes-romana-_skaistas_-recenzija-14234042 
 
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/cels-ka-klut-brivakam-par-romanu-skaistas-stasta-rakstniece-inga-gaile.
a345551 
 
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/kara-sekas-un-skaistuma-nozime--ingas-gailes-romana-skaistas.a343275 
 
Atslēgvārdi:  
latviešu romāni 

   

https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/vinas-ir-skaistas.-ingas-gailes-romana-_skaistas_-recenzija-14234042
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/cels-ka-klut-brivakam-par-romanu-skaistas-stasta-rakstniece-inga-gaile.a345551
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/cels-ka-klut-brivakam-par-romanu-skaistas-stasta-rakstniece-inga-gaile.a345551
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/kara-sekas-un-skaistuma-nozime--ingas-gailes-romana-skaistas.a343275
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Lauma Remese: 
 
Starptautiskā drošība : rakstu krājums. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2019. 111 lpp. ISBN 
9789984850726. 
Starptautiskās finanšu un ekonomiskās attiecības : rakstu krājums. Rīga : Latvijas Nacionālā 
bibliotēka, 2019. 111 lpp. ISBN 9789984850719. 
 
Latvijas Nacionālā bibliotēka ar Vācijas Federatīvās Republikas Ārlietu ministrijas finansiālu 
atbalstu jau otro reizi izdevusi grāmatas par pilsoniskai sabiedrībai aktuālām tēmām. Īstenojot 
projektu “Turpinot pilsonisko izglītību Latvijā. Pilsonības izglītības federālās aģentūras grāmatu 
sērijas izdošana”, klajā nākušas grāmatas “Starptautiskā drošība” un “Starptautiskās finanšu un 
ekonomiskās attiecības”. 
Izdevumā “Starptautiskā drošība” iekļauti raksti par izmaiņām globālajā kārtībā pēdējos gados, 
par ANO paveikto drošības jomā, par iznīcināšanas ieroču kontroles mehānismiem, sankciju 
izmantošanu starptautiskajās attiecībās, kā arī citiem jautājumiem. Grāmatas zinātniskais 
redaktors ir Rīgas Stradiņa universitātes profesors Māris Andžāns, kura raksts stāsta par mūsu 
valsts drošību pārmaiņu laikā, kā arī to, cik stabila patiesībā ir starptautiskā drošība. 
Grāmatas “Starptautiskās finanšu un ekonomiskās attiecības” zinātniskais redaktors ir Latvijas 
Universitātes profesors Jānis Priede, kurš uzsver tēmas aktualitāti finanšu nozarē kā nacionālā, 
tā starptautiskā līmenī. Grāmatas saturā tiek iztirzāta Starptautiskā finanšu sistēma, Atvērtas 
pasaules tirdzniecības priekšrocības un trūkumi, Pasaules tirdzniecības organizācijas krīze, kā arī 
citas tēmas. Zinātniskais redaktors savā rakstā stāsta par satricinājumiem starptautiskajā 
tirdzniecībā un to ietekmi uz Latvijas finanšu sistēmu. 
Izdevumi tulkoti no vācu valodas, tie izvēlēti no Vācijas Pilsonības izglītības federālās aģentūras 
izdoto grāmatu klāsta. Grāmatās viegli uztveramā valodā stāstīts par sarežģītiem jautājumiem, to 
galvenā mērķauditorija – skolēni un studenti. Šie izdevumi ir nozīmīgs papildinājums nozaru 
literatūrai latviešu valodā, tos jau atzinīgi novērtējuši gan skolotāji, gan augstskolu pasniedzēji. 
Grāmatas būs noderīgs resurss pētniecisko darbu rakstīšanā un padziļinātā tēmu izpētē, kā arī 
interesanta lasāmviela ikvienam, kurš interesējas par procesiem pasaulē un to, kā šie procesi 
ietekmē ikvienu no mums. 
 
Atgādinām, ka pirms diviem gadiem Latvijas Nacionālā bibliotēka izdeva grāmatas “Īsi par 
demokrātiju” un “Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās”. Grāmata “Īsi par demokrātiju” stāsta par 
demokrātijas jēdziena vēsturi, demokrātiskas valsts uzbūvi un pamatprincipiem, kā arī par 
demokrātijas izaicinājumiem mūsdienās. Savukārt grāmata “Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās” 
vēsta par bēgļu gaitām pasaulē, sākot ar Lielo tautu staigāšanu līdz pat mūsdienu bēgļu krīzei 
visā pasaulē, kā arī mūsdienu migrācijas sabiedrību. Abu grāmatu zinātniskais redaktors ir 
politologs, Latvijas Universitātes profesors Ivars Ījabs, kurš grāmatai par demokrātiju sagatavojis 
nodaļu par demokrātijas attīstību Latvijā. 
 
Grāmatas tuvāko mēnešu laikā tiks izplatītas ikvienā Latvijas bibliotēkā bez maksas. Par grāmatu 
pieejamību aicinām interesēties: lauma.remese@lnb.lv vai ludmila.macpane@lnb.lv. 
 
https://www.lv.lv/?menu=aktualitates&sid=135&id=1070 
 
https://lvportals.lv/dienaskartiba/310376-latvijas-vestnesis-laidis-klaja-gramatu-par-pasval 
 
Atslēgvārdi:  
pašvaldības; pašvaldību tiesības un likumdošana; administratīvi teritoriālā reforma; valsts pārvalde 

 

https://www.lv.lv/?menu=aktualitates&sid=135&id=1070
https://lvportals.lv/dienaskartiba/310376-latvijas-vestnesis-laidis-klaja-gramatu-par-pasval


 
 
 

 

Zane Krūmiņa: 
 
Stucka, Artis. Latvijas pašvaldību sistēmas juridiskais raksturojums un pašvaldību 
reformas. Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2019. 294 lpp. ISBN 9789984840635. 
 

2019. gads, kā vairumam zināms, aizritējis gaidāmās pašvaldību administratīvi teritoriālās 
reformas zīmē. Kā ceļa maize vietējo pašvaldību reformas īstenošanai uztverama Arta Stucka 
monogrāfija “Latvijas pašvaldību sistēmas juridiskais raksturojums un pašvaldību reformas”, ko 
gada nogalē laida klajā ‘’Latvijas Vēstneša” apgāds. 
Latvijā, līdzīgi kā citās modernās demokrātijas valstīs, pašvaldību sistēmas izpēte ir aktuāls 
juridiskās zinātnes objekts. Pašvaldību principa nostiprināšana Latvijas Republikas Satversmē, 
valsts administratīvi teritoriālā iedalījuma pielāgošana valsts un pašvaldību institūciju darbam 
un iedzīvotāju līdzdalības nodrošināšana pašvaldību darbā ir svarīgi konstitucionālo tiesību 
uzdevumi. 
Autors grāmatā piedāvā vairākas jēdziena “pašvaldība” definīcijas, kā arī sniedz Latvijas 
pašvaldību sistēmas vispārīgo raksturojumu. Viņš ir izpētījis pašvaldību juridiskās 
reglamentācijas vēsturisko attīstību mūsu valstī, un demonstrē pašvaldību sistēmas iespējamo 
attīstību un pilnveidošanās doktrināro un tiesisko pamatu. Izdevumā atrodams skrupulozs 
apskats par Latvijas un citu valstu pieredzi administratīvi teritoriālās reformas norisē. Izdevumā 
raksturotas arī paredzamās izmaiņas pašvaldību juridiskajā regulējumā. 
Stuckas monogrāfija ir pamatīgs un kvalitatīvs pētījums pašvaldību, valststiesību un 
administratīvo tiesību aspektā. Grāmata būs noderīga gan studentiem mācību procesā, gan 
pašvaldību darbiniekiem, politiķiem un ikvienam pilsoniskās sabiedrības pārstāvim. 
 
https://www.lv.lv/?menu=aktualitates&sid=135&id=1070 
 
https://lvportals.lv/dienaskartiba/310376-latvijas-vestnesis-laidis-klaja-gramatu-par-pasval 
 
Atslēgvārdi:  
pašvaldības; pašvaldību tiesības un likumdošana; administratīvi teritoriālā reforma; valsts pārvalde 

 

https://www.lv.lv/?menu=aktualitates&sid=135&id=1070
https://lvportals.lv/dienaskartiba/310376-latvijas-vestnesis-laidis-klaja-gramatu-par-pasval


 
 
 

 

Pārsla Zute: 
 
Krastiņš, Edmunds. Kuģniecība Latvijā. Rīga : Autora apgāds, 2019. 431 lpp. ISBN 
9789934199516. 
 

Klajā nācis latviešu matemātiķa un bijušā ministra Edmunda Krastiņa apcerējums par 
kuģniecības vēsturi. Autora replika: “Kā cilvēks, kas nav bijis saistīts ar kuģniecību un līdz ar to 
bez sentimentālas attieksmes šai ziņā, esmu centies uz notikumiem skatīties pēc iespējas 
objektīvi, neitrāli. Arī ar šo nozari saistītos cilvēkus esmu mēģinājis parādīt nevis viendimensiāli, 
bet ar visām to labajām un arī negatīvajām īpašībām”. 
Izdevuma ievaddaļā apkopotas ziņas par kuģniecību Baltijas jūrā un tagadējās Latvijas teritorijā 
līdz 19. gadsimtam. Senākā periodā teritorijas pamatiedzīvotāji nodarbojās ar piekrastes 
zvejniecību, Kurzemes hercoga Jēkaba laikā 17. gadsimtā šeit būvēja pat tālbraucējus 
buriniekus, tomēr līdz pat 19. gadsimta otrajai pusei latviešu loma kuģniecībā bija nenozīmīga. 
Latviešu kuģniecība iedibinājās līdz ar dzimtbūšanas atcelšanu Kurzemē un Vidzemē, ar latviešu 
pirmo atmodu un jaunlatvieša Krišjāņa Valdemāra centienu rezultātā dibināto Ainažu jūrskolu. 
Grāmatā hronoloģiski izsekots kuģu būvei Latvijas piekrastē, pārejai no buru kuģiem uz 
tvaikoņiem, pirmā pasaules kara ietekmei, kuģniecības attīstībai neatkarīgajā Latvijā, bet vēlākā 
periodā – arī PSRS sastāvā. Grāmatu noslēdz dati par Latvijas kuģniecību neatkarīgajā Latvijā, 
privatizācijas norisēm, kā arī šodienas situāciju. 
Izdevumu papildina personu rādītājs, skaidrojums par kuģu tonnāžu, vairāki pielikumi ar kuģu 
sarakstiem dažādos laikposmos, saīsinājumi un bibliogrāfija. 
Grāmata ir veltījums Krišjāņa Valdemāra 200 gadu jubilejai. 
 

http://www.lgramata.lv/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=89987&category_id=183&o
ption=com_virtuemart&Itemid=28&vmcchk=1&Itemid=28 
 

Atslēgvārdi:  
Krišjānis Valdemārs; kuģi Latvijā; kuģu būve; Latvijas tirdzniecības flote; uzņēmums “Latvijas 
kuģniecība” 

 

 

 

Francijas garša : gastronomija un kultūra : bilingvāls zinātnisku rakstu krājums = Goût de 
France: gastronomie et culture : recueil bilingue d'articles scientifiques. Sastādītājas: 
Simona Sofija Valke, Nadège Langbour, Kinga A. Zawada. Rīga : Zinātne, 2019. 351 lpp. ISBN 
9789934549823. 
 

2017. gadā notika Latvijas Kultūras akadēmijas un Filozofijas atbalsta fonda Latvijā organizēta 
un Francijas Institūta Latvijā atbalstīta starptautiska starpdisciplināra zinātniska konference 
“Francijas garša : gastronomija un kultūra” (Goût de France: Gastronomie et Culture). Pēc 
projekta noslēgšanas 2019. gadā izdots bilingvāls (latviešu–franču) zinātnisko rakstu krājums. 
Raksti publicēti to uzrakstīšanas valodā; aiz katra raksta dots kopsavilkums latviešu un franču 
valodā. Šis ir trešais no apgādā “Zinātne” izdotajiem zinātnisku rakstu krājumiem, ko sastādījusi 
literatūrzinātniece Simona Sofija Valke, Nadēža Langbūra no Ruānas Universitātes Pētniecības 
centra Francijā un Kinga Zavada no Raersona Universitātes Literatūras un kultūras fakultātes 
Kanādā. Kā uzsver sastādītājas: “Gaume un garša ir tās, kas nereti liek doties ārpus savas 
kultūrtelpas uz citu – sajūtas, emocijas un garu uzrunājošu kultūrtelpu”. Izdevums aktualizē 
jautājumus par garšas, gastronomijas un kultūru mijiedarbību, pielāgošanos, par starpkultūrām, 
par franču kultūras ietekmi uz latviešu un vācbaltiešu kultūru. Krājumā iekļauts ievads latviešu 
un franču valodā un sešpadsmit zinātniski raksti, kuri apkopoti četrās nodaļās: Garšas teorijas 
un gastronomiskās prakses; Garšas, gaumes un gastronomijas vieta literatūrā; Gastronomiskie 
tēli: starp kultūras identitāti un literārām metaforām; Gastronomijas un kultūras prakšu 
vēsturiskā un ģeogrāfiskā attīstība. 
 

https://gramata24.lv/products/francijas-garsa-gastronomija-un-kultura 
 

Atslēgvārdi:  
Francijas gastronomija; Francijas kulinārija; Francijas kultūra; Francijas restorāni; gastronomija un 
kulinārija literatūrā; Francijas un Latvijas starpkultūru attiecības 

http://www.lgramata.lv/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=89987&category_id=183&option=com_virtuemart&Itemid=28&vmcchk=1&Itemid=28
http://www.lgramata.lv/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=89987&category_id=183&option=com_virtuemart&Itemid=28&vmcchk=1&Itemid=28
https://gramata24.lv/products/francijas-garsa-gastronomija-un-kultura


 

 
 

 

Nezūdošās vērtības : VEF – 100. Rīga : Latvijas Mediji, 2019. 2 grāmatas. ISBN 
9789934156243 (1. grāmata); 9789934156267 (2. grāmata). 
 
2019. gadā izdevniecība “Latvijas Mediji” laidusi klajā apjomīgu 2 sējumu monogrāfiju, kas veltīta 
agrākā Latvijas rūpniecības flagmaņa – Valsts Elektrotehniskās fabrikas (VEF) – simtgadei. Kā 
uzsvēris grāmatas idejas autors un bijušais rūpnīcas direktors Ivars Bražis, pirmoreiz izdota 
grāmata par VEF vēsturi – no dibināšanas dienas 1919. gada 10. jūnijā, kad Aleksandrs Tīpainis 
pēc rīkojuma organizēja nelielu brigādīti, kas 1932. gadā kļuva par Latvijas lielāko uzņēmumu, 
līdz uzņēmuma praktiskai likvidācijai 20. gadsimta 90. gados. Grāmatas pirmā sējuma pamatā ir 
VEF dibinātāja Tīpaiņa un viņa kolēģu atmiņu stāstījumi un fotogrāfijas. Hronoloģiski varam 
izsekot rūpnīcas vēsturei, atsevišķā nodaļā lasām par VEF pamatražojumiem – radiolām, 
radiomagnetolām, telefona aparātiem, komutācijas tehniku. Otrajā sējumā aplūkota 
konstruktoru biroja vēsture, VEF rīku būve un būvētāji, VEF Sporta kluba vēsture un VEF Kultūras 
pils vēsture, sākot ar pašdarbības kolektīvu veidošanos līdz pils renovācijai un kultūras 
aktivitātēm mūsdienās. Abi sējumi ietver personu rādītājus un pielikumus – Tīpaiņa personīgo 
dokumentu kopijas, informatīvos materiālus par VEF telefona aparātiem, dokumentu kopijas par 
VEF Inženieru centra darbību u. c. Pirmā sējuma noslēgumā aplūkojama īpaša dokumenta 
kopija: tas tika sagatavots 90. gadu sākumā, lai VEF meklētu sadarbības partnerus ārzemēs. 
 
https://www.riga.lv/lv/news/vef-nezudosas-vertibas?17273 
  
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/vef-simtgade-cer-radit-latvijas-mazo-silicija-ieleju-intervija
-ar-juri-bindi.a321792 
  
https://www.la.lv/foto-atverta-gramata-ar-legendaras-razotnes-vef-simts-gadiem/galerija/35 
 
Atslēgvārdi:  
VEF vēsture; telefonu, radio un komunikāciju tehnika; izgudrojumi Latvijā; 
Latvijas industriālā vēsture 

 

https://www.riga.lv/lv/news/vef-nezudosas-vertibas?17273
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/vef-simtgade-cer-radit-latvijas-mazo-silicija-ieleju-intervija-ar-juri-bindi.a321792
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/vef-simtgade-cer-radit-latvijas-mazo-silicija-ieleju-intervija-ar-juri-bindi.a321792
https://www.la.lv/foto-atverta-gramata-ar-legendaras-razotnes-vef-simts-gadiem/galerija/35


 

 
 

 

Irēna Arne: 
 
Eriksons, Tomass. Apkārt vieni vienīgi idioti! : četri cilvēku uzvedības modeļi un padomi, kā 
ar katra tipa pārstāvjiem veiksmīgi komunicēt darbā (un ikdienā). Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. 
270 lpp. ISBN 9789934083235. 
 
Kā turpinājumu iesāktajai tēmai par komunikācijas problēmām mūsdienu sabiedrībā (sk. 
“Literatūras ceļvedis” Nr. 5/2019) šoreiz piedāvājam Zviedrijā un pasaulē popularitāti guvušu 
grāmatu ar visai provokatīvu nosaukumu, kuru 2019. gadā latviski izdevusi izdevniecība 
“Zvaigzne ABC”. Grāmatas autors Tomass Eriksons dēvējams par cilvēku uzvedības pētnieku, 
komunikācijas ekspertu, pieredzējušu konsultantu, kurš veicinājis organizāciju uzvedības maiņas 
procesus, sarakstījis vairākas grāmatas par komunikāciju un manipulāciju. 
Centieni izprast cilvēku uzvedību ir nebeidzams uzdevums, ko mēdz ietekmēt dažādi cēloņi un 
apstākļi, taču nepieciešama niansēta izpratne, lai novērtētu cilvēku stiprās un vājās puses. 
Izdevumā populārā veidā, izmantojot četru krāsu gammu, aprakstīta metode, kā labāk novērtēt 
apkārtējos, kā sastrādāties, lai nodrošinātu labu komunikāciju. Autors izdala četrus personības 
uzvedības tipus: “sarkanie” ir dominējoši un valdonīgi, saka, ko domā; “dzeltenie” – sabiedriski un 
optimistiski, izpauž savus noslēpumus, jo pieņem, ka citus tas interesē; “zaļie” – draudzīgi un 
relaksēti, nepatīk atrasties uzmanības centrā, par personiskiem jautājumiem runā tikai mazās 
grupās un ierobežotā vidē; “zilie” – precīzi un analītiski, nemīl pļāpāt par niekiem. Autors gan 
uzsver, ka krāsas nav galvenais; tās vienkārši palīdz uztvert uzvedības modeļus tiem, kuriem šī 
sistēma ir sveša. 
Lai izvairītos no pārpratumiem un veiksmīgāk veidotos attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem – 
kolēģiem, draugiem, ģimenes locekļiem – autors piedāvā plašu īpašību uzskaitījumu, kuras 
piemīt katram tipam un reizēm asprātīgi apraksta dažādas dzīves situācijas. Iezīmes, kādas 
nereti saskatāmas uzņēmumu vadītāju un organizāciju prezidentu uzvedībā, piemīt sarkanajiem 
– viņi ir apņēmīgi un pārliecinoši. Dzeltenie vienmēr atrodas pūļa vidū, prot piesaistīt uzmanību, 
gādā par līksmu noskaņojumu, viņus raksturo nesatricināmi pozitīva attieksme un optimisms, 
savukārt zaļie ir visharmoniskākie, kurus var raksturot ar vārdiem “rāmi”, “nesteidzīgi”, “bezrūpīgi” 
– tie ir labākie draugi, uz kuriem vienmēr var paļauties. Zilie parasti ir ļoti piesardzīgi, loģiski un 
racionāli. Autors raksta: “Ja visi būs aizrautīgi, nebūs neviena, ko vadīt. Ja visi kļūs par 
jūsmīgiem izklaidētājiem, nebūs neviena, ko izklaidēt. Un ja visi būs sīkumaini pedanti, vairs 
nebūs neviena, ko uzraudzīt”. Visbiežāk sastopamais esot zaļais tips, visretākais – pilnībā 
sarkans. Autors vienlaikus apgalvo, ka tikai aptuveni 5 % cilvēku pieder vienam tipam, 80 % 
gadījumu dominē vairāku tipu kombinācija. Grāmatā uzsvērts, ka “Dzeltenie un sarkanie 
nepārtraukti virza pārmaiņas, bet zaļie un zilie, kuru ir visvairāk, cenšas neatpalikt. Un stresa 
līmenis aug”. Galvenais secinājums – līdzsvarotu grupas dinamiku var nodrošināt, komandā 
iesaistot atšķirīgu tipu pārstāvjus. 
Ja darbā ne vienmēr var izvēlēties cilvēkus, ar kuriem kopā strādāt, tad ārpus darba mēs paši 
varam izlemt, ar kādiem cilvēkiem pavadām brīvo laiku – ar saviem līdziniekiem vai pretstatiem. 
Sadaļā “Piemērs no dzīves” atradīsiet saistošu autora piedzīvojuma aprakstu uzņēmuma ballītē. 
Autors analizē arī stresa faktorus un to, kā piederība pie noteikta tipa ietekmē stresa izjūtu, 
skaidro paņēmienus, kā izteikt kritiku un ar kādu reakciju jārēķinās. Lai spētu veiksmīgi 
komunicēt, mums visiem ir jāiemācās kļūt elastīgākiem, un, izmantojot dažādus paņēmienus, 
sarunās pielāgoties atšķirīgiem cilvēkiem. Ikdienā, formulējot atgriezenisko saiti, piemēram, 
rakstot e-pasta ziņojumus, katra tipa pārstāvjiem jācenšas meklēt individualizētu pieeju. 
Grāmata nepretendē uz padziļinātu psiholoģisko analīzi, taču autors piedāvā aizraujošus 
pētījumus par to, kā cilvēki darbojas un kādas līdzības un atšķirības viņiem piemīt, jo mēs taču 
esam tik dažādi. 
 
 

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/176504-apkart_vieni_vienigi_idioti.html 
 
Atslēgvārdi:  
komunikācijas psiholoģiskie aspekti; komunikācijas sociālie aspekti; starppersonu attiecības; 
tipoloģija (psiholoģija) 

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/176504-apkart_vieni_vienigi_idioti.html


 

 
 

 

Līga Goldberga: 
 
Volkova, Anna, Kobrins, Kirils. Stikla Strenči. Rīga : Orbīta, 2019. 198 lpp. ISBN 
9789934591006. 
 
Albumu “Stikla Strenči” izdevusi tekstgrupa “Orbīta” – dzejnieku, fotogrāfu, mūziķu un 
multimediju mākslinieku apvienība, kas radoši iesaistās Latvijas kultūras dzīvē, publicējot 
mākslas un dzejas izdevumus. Pie izdevuma sagatavošanas pārsvarā strādājuši Anna Volkova 
un Vladimirs Svetlovs. Pēcvārda esejas autors ir kultūras vēsturnieks un rakstnieks Kirils 
Kobrins. 
Strenču fotodarbnīcas 13 000 vienību lielā kolekcija kopš 2004. gada glabājas Latvijas 
Fotogrāfijas muzejā. Kolekcijas laika ietvars ir no 1920. līdz 1950. gadam. Darbnīcas fotogrāfi 
daudzpusīgi dokumentējuši Strenču pilsētu, tās apkārtni un iedzīvotājus. 
Grāmatas salikums ir rūpīgi pārdomāts. Sastādītājas Annas Volkovas ievads ļauj lasītājam 
saprast, kas ir Strenču kolekcija, kāda ir tās izcelsme, kur fotonegatīvi glabājas šodien. 
Turpmākajos atvērumos grāmata atklājas kā apjomīgs fotogrāfiju albums, ko raksturo lielas, 
kvalitatīvas reprodukcijas, izmeklēta atlase un secīgums. 
“Stikla Strenču” pieteikums priekšvārdā, fotogrāfiju atlase un grāmatas salikums vietumis 
piedāvā alternatīvu realitāti, stāstu par to, “[..] kā šie cilvēki būtu varējuši dzīvot, nevis par to, kā 
viņi dzīvoja.” Darbu aplūkotājam dota brīvība iztēloties agrāko laiku Strenču pilsētiņu, veidot savu 
interpretāciju, apjaust tās telpu un iedzīvotājus – viņi strādā, būvē, slimo, atpūšas, svin; viņi nēsā 
uniformas, darba un svinību drānas; viņi ir lepni un klātesoši, sapņaini un citkārt paši kā sapnis. 
Kobrina esejā Strenči tiek atgriezti atpakaļ pie pārējās pasaules – politiskām sistēmām, 
sociālekonomiskiem apstākļiem, ievīti pasaules kultūras vēstures paralēlēs. Kobrins nevairās arī 
stāstīt par pilsētas un pasaules smeldzīgo pusi, uzsverot laika ritējuma nenovēršamību. 
Fotogrāfiju atlase rāda starpkaru periodu, kurā pilsētas iedzīvotāji ir pasaule pasaulē – nodalīti 
no iepriekšējām kara šausmām un vēl nenojaušot tuvojošās briesmas. Viegli lasāmā, plūstošā 
valodā attēli apaug ar kontekstu. Vietas, priekšmeti, cilvēku pozas un attieksmes iegūst papildu 
nozīmi. Esejas autors ilgi vērojis attēlus, pētījis detaļas, tāpēc teksts rosina pārlapot grāmatu 
vēlreiz – ar jau zinošākām, vērojošākām acīm. 
“Stikla Strenči” – tas ir kas vairāk par vēsturisku pilsētiņas dzīves atstāstu vai muzeja kolekcijas 
aprakstu. Izdevumā pausta attieksme pret mūsu kultūru un vēsturi. Grāmatas auditorija ir plaša 
– kultūras, sociālās, ekonomikas vēstures pētnieki, mākslas vēstures un fotogrāfijas interesenti, 
vēsturnieki u. c. 
 
 

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/strencu-fotodarbnicas-dibinataja-davja-spundes-atstatais-mantoju.
a124135/?highlight=stren%C4%8Di 
 
https://vimeo.com/376119291 
 
Atslēgvārdi:  
dokumentālā fotogrāfija; portretu fotogrāfija; Latvijas fotogrāfijas vēsture; Latvijas vēsture; 
Latvijas māksla; Latvijas pilsētas; Strenči 

 

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/strencu-fotodarbnicas-dibinataja-davja-spundes-atstatais-mantoju.a124135/?highlight=stren%C4%8Di
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/strencu-fotodarbnicas-dibinataja-davja-spundes-atstatais-mantoju.a124135/?highlight=stren%C4%8Di
https://vimeo.com/376119291


 
 
 

 

Ingrīda Peldekse: 
 
 

Grosa, Silvija. Dekors Rīgas jūgendstila perioda arhitektūrā. Zin. red. Kristiāna Ābele. Rīga : 
Neputns, 2019. 589 lpp. ISBN 9789934565809. 
 
Mākslas zinātnieces Silvijas Grosas grāmata veltīta detalizētam un vispusīgam skatījumam uz 
jūgendstila perioda dekoru Rīgas arhitektūrā. Līdz šim publikācijās par jūgendstilu dekora tēma 
skatīta fragmentāri, šajā grāmatā tiek piedāvāts plašs tēmas izvērsums ar bagātīgu vizuālo 
materiālu – ēku un to dekoru vēsturiskās fotogrāfijas mijas ar mūsdienās uzņemtiem 
fotoattēliem. 
Grosa ir Latvijas Mākslas akadēmijas profesore, Mākslas vēstures katedras un Mākslas 
zinātnes nodaļas vadītāja. Viņas pētniecisko interešu lokā ir 19./20. gadsimta mijas arhitektūra 
un dekoratīvā māksla. Grāmatas kodolu veido Grosas doktora disertācijai sagatavotais 
materiāls. 
Līdz šim jūgendstila perioda dekora tēma aplūkota krājumos “Jūgendstils. Laiks un telpa” 
(Jumava, 1999), “Latvijas māksla starptautisko sakaru kontekstā” (Neputns, 2000), “Latvijas 
mākslas vēstures” 3. un 4. sējumā (LMA Mākslas vēstures institūts, 2014, 2019), ceļvedī 
“Brīvmūrniecība. Zīmes un Rīgas arhitektūra” (Sana Solaris, 2016). 
 
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/dizains-un-arhitektura/rotaja-visu-iznakusi-gramata-par-dekoru-jugendstila-arhitektur
a-riga.a342989 
 
https://www.diena.lv/raksts/kd/gramatas/nakusi-klaja-gramata-_dekors-rigas-jugendstila-perioda-arhitektura_-14231982 
 
Atslēgvārdi:  
jūgendstils; jūgendstila dekors; jūgendstila arhitektūra; Latvijas arhitektūras vēsture 

 

 
 
 

 

Anita Smeltere: 
 
 

Levina, Marina. Vecpilsētas stāsti jeb pavisam patiesa Vecrīgas vēsture. Rīga : Zvaigzne ABC, 
2019. 127 lpp. ISBN 9789934086182. 
 
“Mēs visi nākam no bērnības, no vecmāmiņu pasakām, no maziem stāstiņiem par aizraujošiem 
piedzīvojumiem un apslēpto dārgumu meklējumiem,” ar šādiem vārdiem sākas jauna un 
aizraujoša grāmata gan lieliem, gan maziem par mūsu kanonisko Rīgu, tās vēsturi. 
Grāmatas autori ir māsa un brālis – arhitekte Marina Levina, kura visu mūžu darbojas kultūras 
mantojuma jomā, un fizikas doktors Andrejs Krasņikovs, kurš brīvos brīžos aizraujas ar 
glezniecību. Viņi radījuši aizraujošiem stāstiem un ilustrācijām bagātu grāmatu, kas vēsta 
daudz nezināma. 
Kurš gan nevēlas palasīt Spoka dienasgrāmatu vai kopā ar skursteņslauķi kāpelēt pa Skārņu 
ielas namu jumtiem? Ja ne, var palikt uz zemes un piedalīties Rīgas pirmajā tīrības talkā vai pat 
doties zem zemes, lai meklētu un atrastu pazemes dārgumus. Romantiski noskaņotos mielos 
stāsts par Rīgas jumpravu un viņas lielo mīlu. Detektīvu cienītājiem varētu patikt pabūt kopā ar 
vienu no slavenākajiem vietējiem krāpniekiem ar iesauku Mēmais, kura sencis no 17. gadsimta 
mēdzis lietot parunu: “Vienmēr skaties uz lietām no gaišās puses, bet, ja tādas nav, spodrini 
tumšās puses, līdz tās mirdz!” 
Mākslas vēsturnieks Ojārs Spārītis draudzīgā priekšvārdā atzīst, ka groteskas satīras manierē 
rakstīti darbi var būt gan aizraujoša literatūra, gan iztēles rosinātāji pieaugušajiem un fantāzijas 
raisītāji dažāda vecuma bērniem. Pārsteidzoši organiski grāmatā apvienotas faktiskās vēstures 
epizodes (ko bagātina muzeju arhīvu materiāli un fotogrāfijas) ar krāšņām leģendām, kurām 
noskaņu piešķir Krasņikova gleznu reprodukcijas. Grāmata iesakāma visām paaudzēm. 
 
https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/190351-vecpilsetas_stasti_jeb_pavisam_patiesa_vecrigas_vesture.html 
 

Atslēgvārdi:  
Rīgas vēsture; Vecrīga; Vecrīgas ēkas un būves; vieglais vēstures žanrs 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/dizains-un-arhitektura/rotaja-visu-iznakusi-gramata-par-dekoru-jugendstila-arhitektura-riga.a342989
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/dizains-un-arhitektura/rotaja-visu-iznakusi-gramata-par-dekoru-jugendstila-arhitektura-riga.a342989
https://www.diena.lv/raksts/kd/gramatas/nakusi-klaja-gramata-_dekors-rigas-jugendstila-perioda-arhitektura_-14231982
https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/190351-vecpilsetas_stasti_jeb_pavisam_patiesa_vecrigas_vesture.html


 

 
 
 
 

 

Dārija Juškeviča: 
 
 

Hēgs, Peters. Sūzanas efekts. No dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe. Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2019. 352 lpp. ISBN 9789934083587. 
 
Izcilā dāņu rakstnieka Pētera Hēga vārds kļuva plaši pazīstams 1992. gadā, kad iznāca viņa 
romāns “Smillas jaunkundzes sniega izjūta”, un drīz pēc tam arī tāda paša nosaukuma filma. 
Kopš tā brīža Hēga darbi tiek gaidīti ar nepacietību, arī Latvijā. Pagājušā gada nogalē apgāds 
“Zvaigzne ABC” priecēja mūs ar jaunāko rakstnieka darbu “Sūzanas efekts”. Romāna centrā ir 
ekscentriskās, ģeniālās fiziķes Sūzanas Svendsenas ģimene, kurā katrs no tās locekļiem 
izceļas ar dažādiem talantiem un savstarpējām dīvainām attiecībām, kuras kopumā tomēr 
varētu nodēvēt kā labu komandas darbību. Sūzanas “efekts” ir spēja profesionāli izdibināt citu 
cilvēku slēptākās domas un noslēpumus, kurus parastā sarunā viņi nekad neizpaustu. Bet nu, 
pēc ceļojuma uz Indiju, visa Sūzanas ģimene negaidot ir bīstami apdraudēta un viņa saņem 
piedāvājumu vēl vienu reizi izmantot savas spējas apmaiņā pret apsūdzību atcelšanu. Izrādās, 
ka Dānijā eksistē noslēpumaina “Nākotnes komisija”, kas valsts paspārnē nodarbojas ar 
prognozēm, daudzas no tām ir piepildījušās; jaunākā prognoze ir apokaliptiska vīzija par 
globālu sabrukumu. Lai nepieļautu prognozes piepildīšanos, komisijas darbība tiek krasi 
ierobežota, izveidojot ārkārtīgi slepenu plānu, kuru pārvalda ļoti maza cilvēku grupa. Sūzanas 
uzdevums ir iegūt šīs komisijas pēdējo protokolu. Protams sākas trillera cienīgi notikumi un 
pārbaudījumi, kas pilnībā pārņem lasītāju savā varā. Brīdī, kad jūs sāk uzrunāt romāna dziļais 
konteksts, kļūst skaidrs, ka Hēgs veiksmīgi izmanto paša rakstnieka “efekta” spēju, lai savā 
veidā “piespiestu” domāt un kritiski izvērtēt notiekošo mūsdienu pasaulē. 
Noteikti jāpiemin lieliskais tulkotājas Ingas Mežaraupes darbs ne tikai “Sūzanas efekta” sakarā. 
Kā autora talanta cienītājiem jau zināms, par Hēga romāna “Ziloņkopēju bērni” tulkošanu 2018. 
gadā Mežaraupe saņēmusi rakstniecības balvu “Sudraba tintnīca”. 
 
https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/171705-suzanas_efekts.html 
 
https://lililasa.wordpress.com/2019/10/21/peters-hegs-suzanas-efekts 
 
Atslēgvārdi:  
dāņu literatūra; trilleri 

 

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/171705-suzanas_efekts.html
https://lililasa.wordpress.com/2019/10/21/peters-hegs-suzanas-efekts


 
 
 
 

 

Anda Boluža: 
 
 

Lupatiņu pilsēta. Interaktīva uzdevumu grāmata pēc Ineses Zanderes un Edmunda Jansona 
animācijas filmu motīviem. Rīga : liels un mazs, 2019. 30 lpp. ISBN 9789934574191. 
 
Mūsdienās, kad par bērna uzmanību sacenšas datorspēles un mobilās lietotnes, varētu šķist, 
ka grāmatai atlicis vien noputēt plauktā. Izdevums “Lupatiņu pilsēta” un to papildinošā runājošā 
pildspalva iepriecina, jo pierāda, ka mūsdienu tehnoloģijas var noderēt, lai bērnus grāmatām 
piesaistītu, ne atvilinātu. 
Vairāk par pusi Latvijas bērnu vecumā no 9 līdz 16 gadiem internetu lieto vairāk nekā 3 stundas 
dienā, secināts Kultūras ministrijas 2017. gada pētījumā par bērnu un pusaudžu medijpratību 
Latvijā. Ir aizdomas, ka realitāte ir vēl bīstamāka: daudzi bērni internetu iepazīst vēl agrākā 
vecumā, jo brīžos, kad vecākiem nav laika vai iespējas atvasēm pievērsties, internets ir ērts 
risinājums. Pretstatā tam Lupatiņu runājošā pildspalva ir mūsdienīgs rīks, kas bērnu 
pakāpeniski radina pie grāmatas lietošanas. Kamēr bērni vēl paši nelasa, viņi grāmatas iepazīst 
caur pieaugušo iesaisti, bet runājošās pildspalvas galvenā priekšrocība ir ļaut bērnam 
darboties patstāvīgi. Turot rokās pildspalvu un pieskaroties ar to grāmatas “Lupatiņu pilsēta” 
ilustrācijām, atskanēs aktiera Kaspara Znotiņa un bērnu ierunātie teksti, jautājumi, dzejolīši un 
pat dziesmiņas. Runājošā pildspalva ir augstas kvalitātes produkts, kuru ir patīkami turēt rokās 
gan lieliem, gan maziem. Tā sniedz iespēju atklāt veselu pasauli grāmatas lappusēs. 
Tiem bērniem, kas mazos, mākslinieka Reiņa Pētersona no auduma radītos cilvēciņus 
iepazinuši grāmatā “Lupatiņu rīts” vai Edmunda Jansona animācijas filmiņās, atkalredzēšanās 
būs priekpilna, taču arī tiem, kas Cimdiņu, Zeķīti, Spilventiņu, Lakatiņu un Kaķi vēl nepazīst, 
uzdevumu grāmata būs gana interesanta. Tā aicina ielūkoties bibliotēkā, dzīvnieku patversmē, 
muzejā, leļļu teātrī un citās bērniem interesantās vietās. Veselības centrā Cimdiņš interesējas, 
vai no daktera var dabūt čipsus un konfektītes, savukārt bebrs ir atnācis pie nepareizā ārsta. 
Pildspalva jautā: “Ja bebram sāp zobs, kāds ārsts viņam ir jāmeklē?” Grāmatā pilsēta rādīta ar 
iejūtīgu un maigu attieksmi. Dzīvnieku patversmē Cimdiņš mierina lāci: “Nebēdā, lācīt, Zeķīte 
teica, ka te tu varēsi veseļoties un atpūsties!” Pildspalva stāsta, ka daži dzīvnieki patversmē 
dzīvo būros, jo baidās no citiem dzīvniekiem, un jautā: “No kā tu baidies?” Šķirstot grāmatu 
kopā, vecākiem un bērniem rodas iespēja ar bērnu pārrunāt grāmatas rosinātos jautājumus. 
 
https://www.lielsmazs.lv/index.php/lv/gramatas/iepriekspardosanas_komplekts_lupatinu_pilseta 
 
http://www.lupatini.lv 
 
https://www.fold.lv/2019/11/interaktivu-gramatu-serija-ka-lupatini-macijas 
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